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Karaj legantoj!
En viaj manoj estas la numero 

100 de nia gazeto Tempo'. Gratulon al vi, la 
legantoj, kiuj subtenis Tempon, ekde 1980! 
Preskaŭ tri jardekoj da eldonado de unu 
Esperanta revuo estas ne ĉiutagaĵo: inter 
sepdeko da landaj asocioj de UEA ne multaj 
havas tian kontinuecon pri gazeteldonado.

Okaze de la 100a numero de 
Tempo la legantoj ricevas donacan legaĵon: 
valoran unikajon Osijekan Sonorilon, la 
revuon el Osijek kiu invitas al jara renkontiĝo 
de korataj esperantistoj en oktobro 2009 kaj 
al sia granda Esperanto-jubileo en 2009. 
Per Osijeka Sonorilo vi informiĝos pri la 
gravaj malkovroj de Davor Klobučar pri 
historio de Esperanto en Osijek, kiuj metas 
la historion de Esperanto en Kroatio al la 
komenca jaro 1889!

Tempo komecis sian vivon en 
1980, kiam en grafika vesto de Mima 
Kresie, sub grafika kaj teknika redaktado 
de Ivica Spoljarec. kompostita kaj presita 
en Internacia Kultura Servo, redakatata de 
Ivica Spoljarec Tempo ekiris sian vojon. 
Nun ni scias ke la vojo longis jen jam 
preskaŭ tri jardekojn. La tiamaj redakcianoj 
Ivan Flanjak, Marinko Gjivoje, Ivica 
Špoljarec, Spomenka Štimec, Zlatko 
Tišljar kunlaboris kun eldonkonsilantaro 
Ljerka Begić, Ante Ferenčić, Damir 
Mikuličić, Ivo Rotkviĉ. Ricevadis ĝin 
membroj pagintaj kotizon. Spoljarec 
redaktis sian lastan numeron de Tempo 
en marto 1990, kiam la redaktan laboron 
transprenis Josip Pleadin Li prizorgis 
Tempon dum la malfacilaj militetosaj jaroj 
1990 kaj 1991. Spoljarec retransprenis 
redaktorecon por la unua numero de la jaro 
1992 kaj la duan numeron redaktis Ljiljana 
Pranjić. Tempo tiam ekmutis pro militaj 
cirkonstancoj en kiuj nia lando troviĝis. 
Dalibor Šeatović en 1995 donis al ĝi novan 
formaton, novan veston. En 1996 Spomenka 
Ŝtimec transprenis la laboron de redaktoro, 
kio daŭras ĝis nun.

La centa numero de Tempo estas 
grava ne nur por la Esperanto-Movado en 
Kroatio. La festa numero de Tempo retenas 
sur siaj paĝoj la etoson de la jubilea jaro 
1908.

Titolpaĝe ni jubilee prezentas 
gravan atingon de la kroata kaj Esperanta 
kulturo: unu plian fojon libro en Esperanto 

pontis kulturon de Kroatio al Azio: aperis en 
Hanojo en lavijetnamala romano de Ivana 
Brlić-Mažuranić pri metilernanto Ulupie 
La traduko okazis per Esperanto.

Filozofia fakultato atendas nin 
por simpozio Esperanto kaj kroata kultura 
identeco la 7-an kaj 8-an de novembro 2008. 
En Filozofia fakultato, kie D-ro Velimir 
Piŝkorec en la lernojaro 2008/2009 instruas 
interlingvistikon per du kolegioj al trideko 
da studentoj, aldone al la Simpozio okazos 
filatelia ekspozicio Esperanto - kandidato 
por Nobelpremio pri paco 200S. Lige al la 
centjariĝo de organizita Esperanto-Movado 
en Kroatio estos prezentataj speciala filatela 
poŝtkarto okaze de nia centjariĝo kaj filatela 
koverto de la unua tago La kroata poŝto 
havos tie sian unutagan giĉeton.

La Nobelpremion pri paco en 
2008 kandidato Esperanto ja ne ricevis. 
Ĝi iris, kiel ni scias, al finna politikisto 
Mahti Ahtisaari. Sed esti kandidato por 
Nobelpremio pri paco - jam signifas esti en 

bona societo kaj havi certan respekton.
Vi trovos en Tempo etoson de la 

centjara festo de UEA en Roterdamo, kaj 
reehojn pri la centa jubileo de Esperanto 
en majo en Lisinski. Vi trovos ankaŭ 
reehon pri Vilnius 2008. vi legos pri du 
grandaj Esperantaj internaciaj aranĝoj en 
Kroatio, Internacia Kongreso de Blindaj 
Esperantistoj en Premantura kaj MIRO 
en Duga Resa. Tempo memorigas vin aboni 
la Grandan Vortaron Esperanta-Kroata 
de Lucija Borčić. Dorsflanke ni publikigas 
titolpaĝon de respekte dika anglalingva 
enciklopedio kiu aperis en Nov-Jorko kaj kiu 
traktas originalan Esperantan literaturon. 
Ni prezentis ĝin aŭguste en Kroatio kaj ni 
esperas gastigi lian aŭtoron Geoffrev Sutton 
en 2009 ĉe Renkontiĝo de verkistoj.

Diversajn temojn vi trovos sur la 
paĝoj de nia jubileanto. Foliumu la centan 
numeron de Tempo en la centa jaro de 
organizita Esperanto-Movado en Kroatio.

S. Ŝtimec
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APERIS LA VJETNAMA ELDONO DE
MIRINDAJ AVENTUROJ DE METILERNANTO HLAPIC

La titolpaĝon ornamas la vjetnama 
eldono de konata kroata infanlibro Mirindaj 
aventuroj de metilernanto Hlapic. La verko de 
Ivana Brlić-Mažuranić aperis en Hanojo en 
2008 per kunlaboro de Kroata Esperanto-[.igo 
kaj Vjetnama Esperanto-Asocio. Vjetnama 
Esperanto-Asocio engaĝis por la eldono la 
eldonejon de Vjetnama Verkista Asocio kiti 
estas eldonisto de la verko

Pri la vjetnama eldono de la verko 
aparte meritigis s-ro Nguven Atlan Thu kiu 
dum la 'Jia Universala Kongreso de Esperanto 
en Florenco transprenis de Kroata Esperanto- 
Ligo la Esperantan eldonon de la verko kaj 
forportis ĝin al Vjetnamio. Tie li aktivis por 
ke kreiĝu la vjetnama teamo kiu laboro pri la 
verko. Post la informo ke troviĝis tradukistoj 
pretaj engaĝiĝi pri vjetnamigo de la infanlibro. 
Kroata Esperanto-Ligo turnis sin al Ministerio 
pri Kulturo de Respubliko Kroatio kaj petis 
financan subtenon por la vjetnama traduko. La 
Ministerio aprobis la financan helpon kiu estis 
sendita al la partneroj en Hanojo,

Kiam la vjetnama manuskripto de 
la traduko pretiĝis, la 25-an de februaro 20(17. 
okaze de Semajno de internacia amikeco, la 

manuskripto estis publike prezeni itti
Pri la tradukado unue okupiĝis la veterana 

tradukisto en la vjetnama Esperanto-Movado 
kaj poste helpis al li pli junaj teamanoj Laverko 
mem aperis kun la indiko de du tradukistoj 
Phan Hong Vuong kaj Luong Ngoc Bao. Lingve 
korektis Nguven Nuan Thu. Komputilan 
aranĝon de la verko faris The Minh. Redaktis la 
verkon Cao Truong. La desegnojn por la libro 
estas de Nguyen The Minh, kiu en la libro uzis 
sian pseŭdonimon The Quang.

La vjetnama eldono ĝentile indikis 
en la libro la originalan kroatan titolon de la 
libro. Čudnovate zgode šegrta Hlapica. La verko 
libroforme aperis en Hanojo en junio 200«. lige 
al Internacia tago de infanoj,

Tio ne estis la unua kunlaboro 
de 'Kroata Esperanto-Ligo kun Vjetnamio. 
Vjetnamaj esperantistoj lernas Esperanton per 
vjetnama eldono de lernolibro laŭ la Zagreba 
Metodo, (La lernolibron mem ili ankoraŭ ne 
eldonis, sed uzas kopiojn de ĝia manuskripto.)

Kroataj gazetoj interesiĝis pri la 
vjetnama eldono. Aperis du artikoloj en Večernji 

Komecanta kurso en Vjetnamio uzanta lernolibron laŭ la Zagreba metodo

list la 2an kaj Vjesnik la 21-an de oktobro kaj 
Radio-elsendo en HRT la 12-an de oktobro 
2008

Du ekzempleroj de la vjetnama 
eldono estis senditaj al Slavonski Brod, la urbo 
kie la aŭtorino pasigis plej multajn jarojn de 
sia vivo. La libron ricevis la urba biblioteko, 
respektive la librokolekto de la familio Bidie.

Kroata Esperanto-Ligo ĝis nun ne 
trovis en Zagrebo vjetnamanon, kiu povus 
voĉlegi el la vjetnama eldono de Hlapic kaj 
prezenti ĝin vjetnamlingva al la publiko. 
Vjetnamanoj niaregione raras Des pli valoras 
nia kunlaboro inter Zagrebo kaj Hanojo:

Kroata kulturo honoris memoron 
de Ivana Brlić-Mažuranić en septembro 2008, 
okaze de la 70-a datreveno de ŝia morto (1874- 
1938). Aperis libro de Sanja Lovrenčić Serĉante 
Ivana kaj dokumenta TV-filmo inspirita per la 
libro.

KEL honoris tiun datrevenon per 
donaco unika: vjetnama eldono de la plej 
populara verko de la aŭtorino.

S Štimec

KROATA ESPERANTO-LIGO DEVOS TRANSLOKIĜI EN 2010!
Urba oficejo pri administrado de nemoveblaĵoj de la urbo Zagrebo informis KEL ke la kontrakto pri la uzado de la urba ejo en adreso 

Str. Mislav 11/3 validas ĝis la l-a de septembro 2010. La urba oficejo petas KEL je tiu dato liberigi la ejon de personoj kaj aĵoj kiel oni diras en la 
lingvo de juristoj por la vorto elloĝigo. En septembro 2010 ni devas forlasi la ejon, kienKEL translokiĝis en julio 1999.

Kial la urbo postulas elloĝiĝon de KEL? La tuta konstruaĵo en la adreso de Knez Mislav 11 ne plu estos estrata de la Urbo Zagrebo. La 
konstruaĵo en Knez Mislav 11 fariĝas posedajo de la ŝtato Kroatio, ĉar tiel decidis tribunalo. La urbo Zagrebo devas la tutan domon transdoni 
al administrado de la ŝtato. Okaze de la ŝanĝo de posedanto, la domo devas esti malplena. La nunaj loĝantoj devas trovi alian loĝejon.

Krom KEL en Knez Mislav 11 estas amaso da aliaj luantoj.
Por Kroata Esperanto-Ligo komenciĝas nova epoko: denove ni devas lukti por niaj ejoj.
Ĉu ni povus translokiĝi al nia estonta ejo en Vodnikova 9? Bedaŭrinde, Vodnikova estas ankoraŭ ŝarĝita per kreditoj. En septembro 

2010 nia granda kredito reduktiĝos al 22.794,34 eŭroj. Se ni loĝos en Vodnikova 9, ću ni povos ĉiun monaton kolekti 525,66 eŭrojn por pagi la 
ŝuldatan krediton, kiun ni devus repagadi ĝis oktobro 2014? Post la repago de tiu kredito ni devas komenci repagadi aliajn malpli grandajn 
kreditojn...

La Prezidanto de KEI. ricevis sciigon de la Urba oficejo pri administrado de nemovblajoj kaj ekkonsideras diversajn eblecojn.
Ni invitas niajn membrojn kunpensi pri la problemo Ni invitas niajn membrojn uzi nian ejon en Knez Mislav dum ni havas ĝin! Ni 

invitas niajn membrojn kotizi: per membrokotizoj kaj membrolistoj ni pruvas nian ekzistadon al diversaj instancoj.
Bonvenon al programoj en Knez Mislav, ia programoj de Bude Borjan. SEK. KEJA kaj KEL' 
Dankon pro viaj subtenoj!

S Štimec
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Nur Zagrebo povas tiel festi
100 JAROJ DE ESPERANTO EN KROATIO

La 26-an dentaĵo 2008okazis solenaĵo 
okaze de 100-jariĝo de Kroata Esperanto-Ligo 
kaj organizita zagreba Esperanto-movado. 
(.En 1908 fondigis en Zagrebo Unuiĝo de 
kroataj esperantistoj kvankam individuaj 
esperantistoj en Kroatio lernis Esperanton 
multe pli frue, kiel ni lastatempe eksciis per 
esplorado de Davor Klobučar, eĉ 20 jarojn 
pli frue). La solenaĵon organizis Kroata 
Esperanto-Ligo en la ĉefa kultursalono de 
Zagrebo, la koncertejo Vatroslav Lisinski kun 
2000 sidlokoj. Tian Esperanto-feston povas 
aranĝi verŝajne nur Zagrebo, ĉar mi dubas 
ke esperantistoj ie ajn aliloke en Eŭropo 
povas arigi 1500 spektantojn por festeno, 
sen havi internacian konsiston de la publiko. 
En Zagrebo vivas miloj da homoj kiuj aŭ 
bone konas Esperanton aŭ almenaŭ iomete 
ĝin lernis. En la publiko alvenis multaj 
civitanoj kiuj alvenis ne pro Esperanto sed 
pro altkvalita kaj varia muzika programo. 
Al la festo venis ankaŭ multaj familianoj de 
esperantistoj por subteni ilin okaze de la 
centjariĝo.

La solenaĵon planis kaj preparis 
Judita Rey Hudeček kaj Spomenka Štimec. 
Ĝi estis tiel konceptita ke ĝi montru 
kroatan Esperantan historion interesa por 
neesperantistoj.

Dum iom pli ol 2-hora programo oni 
prezentis la ĉefajn turnpunktojn en la kroatia 
Esperanta historio per ekrana prezento kaj 
intertempe prezentiĝis altkvalita kultura 
programo. Partoprenis 4 individuaj kantistoj 
(.inter kiuj konata Zagreba operkantisto 
Neven Marzlečki), 1 ksilofonmuzikistino 
(.nuna KEJA-prezidantino: Kaja Farszky), 2 
romaaj dancistoj, tri muzikgrupoj [Aillu kun 
sudamerikaj kantoj, Makedona koruso Ezerki 
el Zagrebo, Dalmata "klapo” (virkoruso), 
ensemblo "7/8", du gastkantistoj kun la 
grupo Ezerki, du infangrupoj (elementa 
lernejo Davorin Terstenjak kaj infanhejmo 
el Lekenik) kaj grupo da kantistoj de 
malnovzagrebaj kantoj Angeluši. Aparte 
elstaris la lerneja grupo da infanoj kun 
tre plaĉa programo. Mi fieras pri la agado 
de Zagrebaj esperantistoj, ĉar ili daŭrigas 
la tradicion pri kunlaboro kun la ĉirkaŭa 
socio, ja multaj en la publiko estis amikoj 
de Esperanto kaj la programon plenumis 
ankaŭ pluraj neesperantistaj grupoj. Krom 
du malpli kvalitaj eroj la programo estis 
reprezenta kaj sendube pli bona ol kulturaj 
programoj en UK en Roterdamo.

Zlatko Tišljar

ATTILA SCHIMMER DANKAS 
AL ZAGREBO

Mi kore dankas al vi pro la invito! Mi estas fiera ke mi povis esti parto 
de la centjara festo de la kroata Esperanto-movado. Tio estis vere granda 
kaj grava travivaĵo por mi. La tutan programon mi spektis de la flanko de 
la scenejo kaj mi devas konfesi ke mi ofte batalis kontraŭ la larmoj aŭdante 
tiajn elstarajn artistojn kantante kaj ludante kroatan, makedonan kaj bosnan 
muzikon. La kanzono “Leise flehen meine Lieder” de Schubert en Esperanto 
profunde impresis min. La infanoj tiel talentaj, dolĉaj kaj viglaj donas esperon 
al Esperanto kaj montras al indiferentuloj ke Esperanto ne estas ia maljuna kaj 
malmoderna ideo de kelkaj frenezuloj sed estas moderna kaj vivanta lingvo. 
Mi tre ĝojas, ke mi konatiĝis kun Vida kaj por ke mi nun ĉiam povas aŭskulti 
ŝian voĉon kaj ekzemplodonan belan prononcon. (Mi senĉese aŭskultas ŝian 
kompakt-diskon).

Mi volas laŭdi ankaŭ la teknikistojn de la koncertejo Lisinski. 
Ekzemplodona, rapida kaj helpema laboro!

Mi volas laŭdi ĉiun persone kiuj kunlaboris kaj organizis tiun unikan 
eventon.

Kiam mi revenis hejmen mi tuj altelefonis miajn amikojn kaj rakontis 
ĉion pri la evento sed ne nur. Min impresis la pureco de la urbo, la ĝentileco 
de la loĝantaro kio povus esti ekzemplodona al pluraj aliaj ĉefurboj en Eŭropo. 
Mi ne haltos senĉese paroli pri tio.

Kun koraj salutoj el Vieno,
Attila Schimmer
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LERNANTOJ ESTIS HELPANTOJ EN 
INTERNACIA KONGRESO DE BLINDAJ 

ESPERANTISTOJ EN PREMANTURA
En Kroatio, en Premantura. malgranda vilaĝo en Istrio 

okazis la 74a lnternacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj. 
Partoprenis ĉirkaŭ 75 homoj, blindaj personoj, nevidantoj 
kun siaj helpantoj. Ni, inianoj el Zagrebo. Nikolina Gegie. 
Marija Gegie, Tena Kuzmanoviĉ. Dora Kosijer Gorički, Dora 
Bluha , Ernesto Rev Hudeĉek. estis helpantoj. Krome helpis 4 
instrustino} akompanantaj nin

Dum pasintaj monatoj, en Esperanto-societo Bude 
Borjan, ni lernis pri la vivo kaj helpiloj por blinduloj. Ni 
havis multajn blindajn gastojn kaj ni lernis marŝi per blanka 
bastono, marŝi kun blinda persono, ni lernis pri Komputiloj 
por blinduloj, kiel kunvivi kun blindulo kaj aliajn aferojn. 
Kiam venis la tempo de la kongreso, ni iris al la stacidomoj 
por atendi niajn blindajn amikojn kaj helpi al ili trovi 
siajn aŭtobusojn por Premantura. Ce aviadiloj atendis ilin 
esperantistoj el Esperanto-Societo Velika Gorica.

Al Premantura ni veturis grupe per buso Sinjoro 
Amin Kovač prezidis la Kongreson kaj li havis multajn gastojn, 
kiuj prelegis. En la Kongreso ni pli multe lernis pri blindaj 
personoj. Tie ni havis prelegojn pri movebleco de blinduloj. 
Ni ekkonis kiel gvidhundoj helpas al blindaj personoj. Kiam ili 
gvidas ni ne rajtas tuŝi ilin. ĉar hundoj laboras. Sed ni ne lernis 
nur pri blinduloj. Ni lernis pri aliaj landoj kaj ni havis bonajn 
instruistojn. Ni lernis pri Bulgario de studento Georgi Gergov, 
pri Ĉeĥio de Jiii Jelinek kaj Milena Jelinkova. Ili instruis 
al ni ankaŭ kanti ĉeĥan kanton en Esperanto. Pri interesa 
Finnlando instruis al ni Arco Kaninon. pri Nederlando parolis 
al ni Robert Moerbeek. Sian landon Ukrainon, la landon de 
kozakoj, prezentis Petar Snvpir ... Niaj blindaj instruistoj 
parolis tre interese,

Ni ekskursis tra Istrio kaj havis sportajn ludojn en 
Cukriĉi. Tioestas la loko kiu donas eblecojn al blindaj personoj 
sporti. Ni vere miris kiel lertaj estis kelkaj blindaj sportistoj 
kiuj revenis al nia Blindula centro hejmon. en Prematura, 
ornamitaj per medaloj kaj marŝantaj kiel fieraj venkantoj.

Ni trovis Lie novajn amikojn: Jovan, Franjo, Stefan... 
Post Premantura ĉe Dora en Zagrebo loĝis Nataŝa el Čačak 
kun sia akompanantino. Kiom da demandoj havis Dora por sia 
nova blinda amikino!

Ni esperas, ke ni vere helpis en Premantura. Mi 
ŝatus helpi en la sekvanta Internacia Kongreso de Blindaj 
Esperantistoj. Ĉu ĝi okazos en Pollando?

En Premantura ni - lernantoj devas pagi nenion. 
La urbo Zagrebo financis al ni restadon por instrui al ni pri 
blinduloj. Eble mi jam estas malgranda fakulo pri blinduloj. 
Mi ne fartas malkomforte kiam mi estas kun personoj kiuj ne 
vidas. Kiam mi vidas iun blindan personon marŝi surstrate, mi 
aliras la unua kaj diras tre kuraĝe: Bonan tagon! Ĉu vi bezonas 
mian helpon? Jen mia brako!

Ĉiu j blindaj esperantistoj de la mondo nun estas miaj 
amikoj.

Tena Kuzmanoviĉ

39a INTERNACIA INFANA KONGRESETO 
EN NEDERLANDO

Tiun ĉi jaron lnternacia Infana Kongreseto okazis 
en Nederlando en Oostvoorne. la urbeto proksime de 
Roterdamo. Kvardek infanoj el multaj landoj partoprenis 
ĝin. Ni loĝis en junulargastejo Samuel Naardenhuis apud la 
rivero Maas.

Ni tre bone amuziĝis Ni multe ludis, lernis, 
ekskursis, marŝis kaj multon vidis. Ni vizitis la urbeton 
Brielse kaj ni havis tuttagan ekskurson en amuza parko 
Efteling. Estis bonege'

Mi volas diri. ke en tiu IIK estis pli malmulte da 
krokodiloj ol en pasintaj IIKoj, sed estis ili

Ni devas danki al niaj gvidantoj kiuj zorgis pri ni. 
Dankon Bert, Antonio. Judita. Matthias. Christopher. Tini. 
Bernie kaj Franciska!

Tiu IIK estis bonega kaj la lastan tagon ni ĉiuj estis 
malĝojaj ĉar estis la fino. Ni devis diri ĝis al niaj amikoj kaj 
nun ni ĉiuj malpacience atendas la sekvantan IIK. ĉis la 
revido en Pollando, ĉu ne?

Tena Kuzmanoviĉ
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Cent jaroj de Universala Esperanto-Asoocio 
per la okuloj de ekskomencanto

Mi unuafoje aŭdis pri Esperanto 
en 2007. Ĝi estis menciita en mia lernolibro 
pri geografio. Min interesis la ideo pri 
unu monda, internacia lingvo, kaj mi 
decidis esplori plu pri ĝi interrete. Post iuj 
nesukcesintaj provoj mi trovis la retpaĝaron 
de Kroata Esperanto-Ligo. Mi vidis ke tie 
ekzistas reta kurso por komencantoj, kaj 
mi ellegis la unuan lecionon. Kvankam 
mi dubis ke iu respondos al mi se mi 
sendos respondojn al lecionaj demandoj, 
mi decidis provi. Kaj jen, jam morgaŭ mi 
ricevis respondon de s-ro Davor Klobučar, 
gvidanto de la reta kurso, kiu ofertis al mi 
sian helpon. Post tio, mia lernado kaj mia 
tuta “esperanta vivo” plirapidiĝis. Kiam rni 
finis ĉiujn retajn lecionojn, KEL invitis min 
al Renkontiĝo de verkistoj en Hrašćina. Oni 
diris almi: Esperanto vivas, vi devas aŭskulti 
ĝin’ - Bone, - pensis mi. Se mi jam ekkonis 
skribitan Esperanton, kial ne ekkoni ankaŭ 
la parolatan? Do mi flugis al Zagrebo, kie 
s-ino Spomenka Ŝtimec atendis min. kaj 
enirigis min al Esperantujo. Ni veturis al 
Hrašćina, kie mi ekkonis kantiston Mikaelon 
Bronstein kaj verkiston Tomasz Chmielik sed 
ankaŭ mian kolegon Drago-n Iliŝinoviĉ. Oni 
prezentis min al Kroata Esperanto-Junulara 
Asocio. Venontan printempon mi veturis 
al Senigalio (Italio) kie estis organizita IJF 
(Internacia Junulara Festivalo). Mi renkontis 
plurajn junajn homojn tie, interkiuj estis Kaja 
Farszky, prezidantino de KEJA. KEL ankaŭ 
peris mian adreson al esperantistoj Simo 
Milojeviĉ kaj japana esperantisto s-ro Syozyi. 
Ili gastis en Dubrovnik kune kaj invitis min 
al vespermanĝo. Tio estis tre utila por mi, 
ĉar mi multe aŭskultis rapidan Esperanton, 
Mi restis en kontakto kun s-ro Milojeviĉ kiu 
sendis al mi multajn Esperantajn librojn.

Sed la plej fortan impreson al mi 
faris Universala Kongreso de Esperanto en 
2008, okazinta en Roterdamo. Preskaŭ ĉiuj 
esperantistoj kiujn mi ekkonis skribis al mi: 
“Venu al UK! Ni renkontiĝos tie!” Mi estis tre 
bonŝanca, ĉar mi komencis lerni la lingvon 
ĝustatempe por partopreni la centjariĝon de 
UEA. Mi estis ege ĝoja kiam miaj gepatroj 
konsentis ke mi rajtas iri, sed nur se mi iros 
kun organizita karavano. Ĝin organizis Itala 
firmao Orbis Pictus kun prezidantino Višnja 
Branković. Do denove mi flugis Zagreben

kaj atendis la momenton por ekkoni miajn 
karavananojn. Laŭ mia ĝistiama kono de 
esperantaro, eĉ la nombro de Kroatoj en 
la karavana buso estis tre granda. Mi eĉ 
ekkonis iujn bazlernejanojn tie, certiĝinte 
ke mi ne ĉiam estos “la plej juna kroata 
partoprenanto”. Post du tagoj da vojaĝo, ni 
finfine atingis Nederlandon. Al mi ŝajnis ke ĝi 
tute ne similas al Kroatio. Kiam aliaj busanoj 
demandis min kiu el la viditaj aferoj mirigis 
min la plej ini respondis: “Leporoj kuras tra 
urbaj parkoj!'' Ili rigardis min tre strange, kaj 
dum nia tuta kunestado restis “Ni vidis belajn 
domojn, florojn... kaj Divo vidis leporojn.”
Por mi la tuta kongreso estis tre interesa. 
Unue - Roterdamo, kiu ne similas al iu alia 
urbo kiun mi ĝis tiam vidis. Laŭ la stratoj mi 
povis vidi homojn el mukaj kulturoj kaj rasoj 
■ blankaj, nigraj kaj Havaj homoj, ĉiuj kune 
Ĉu la UK povis esti organizita en urbo kiu pli 
bone montras la unuecemon de Esperanto? 
Due - la kongresa centro, aŭ pli bone, 
esperantistoj tie. Kiom da homoj! Cu ili ĉiuj 
parolas Esperanton? Kaj iuj eĉ plendas ke 
en la ĉi jara kongreso mankas multaj homoj! 
Al rai ŝajnis kvazaŭ mi estas en alia mondo 
Kreskinte en turista urbo Dubrovnik, mi 
kutimiĝis ke, se homo aspektas “strange”, se 
li estas nigrulo ktp., li parolas iun strangan 
lingvon kaj ni ne povas interkompreniĝi.

ROTOWN MAGIC

Roterdam’ - la ne filminda 
Tro maltrankvilas ĝia fon’ 
Roterdam’ - la senpasinta 
sen fasadoj kaj fronton’.

Roterdam’ sen romantiko 
tenas blagojn for de si 
sen inklin’ al poetiko 
sen babil’ severas ĝi.

Filmkamerojn ĝi mallogas 
senpretende, sen graci’ 
Kie blokon blok’ apogas 
en pala sun’ rebrilas ĝi.

Roterdam’ ne imageblas 
kiel kino-iluzi’ 
Roterdamo ne fumeblas 
Roterdamo estas ĝi.

Jules Deelder 
Tradukis: Wim Jansen

Dum la kongreso rni komprenis ĉiujn. Tre 
valora sperto. Oni kutime diras ke al UK-oj 
venas nur maljunaj homoj. Jes, la plejparto 
da homoj estis pli maljuna ol mi, sed ankaŭ 
ne mankis junuloj. Mi renkontis iujn kiujn 
mi jam konis el Italio, kaj ekkonis iujn 
novajn. Por ke ni iom ekkonu la kongresan 
landon preskaŭ ĉiutage estis organizita iu 
ekskurso. Tiel mi vidis multe da Nederlando, 
ekzemple urbojn kiel Amsterdamo kaj Hago. 
kutimajn nederlandajn vilaĝojn, la plaĝon 
Scheveningen ktp Mi eĉ vidis kiel oni 
fabrikas fromaĝon kaj nederlandajn lignajn 
ŝuojn. Sed mia plej “internacia” sperto estis 
unu tagmanĝo. Dum la interkona vespero 
nii ekkonis unu sinjorinon apud japana 
tablo. Post nia babilado kaj post kiam ŝi 
instruis min kiel skribi mian nomon japane, 
ŝi demandis Ĉu mi jam konas iujn Japanojn. 
Mi rakontis pri s-ro Svozvi, kiun mi ekkonis 
en Dubrovnik. Ŝi tre interesiĝis pri tio, ĉar li 
estis ŝia edzo! Poste mi estis invitita tagmanĝi 
kun ŝi, ŝia edzo kaj s-ro Simo Mi sidis meze, 
dekstre sidis Japanoj kaj Ruso. kontraŭ mi 
sidis Nepalanino, kaj dekstre Italoj kaj s- 
ro Simo. Kaj ni ĉiuj babilis kvazaŭ ni estas 
amikoj la tutan vivon. Mi estis instruita 
manĝi per japanaj bastonetoj. Resumante 
ĉion, mi diras ke la UK estis unu el la plej 
interesaj spertoj en mia vivo. Mi esperas ke 
tiu ĉi estis nur la unua el multaj kiujn mi 
partoprenos.

Divo Pulitika. 
kongresa numero 1419

6 Tempo 3/2008



tempo - gazeto de kei __

LA DEPARTAMENTO 
MEĐIMURSKA KUNFINANCAS 

EU-PROJEKTON DE KEL
La Departamento Međimurska decidis en 

oktobro 2008 per kunaa ekvivalento de mil eŭroj subteni 
la projekton de Kroata Esperanto-Ligo Hindia infanlibro 
en Eŭropo - tri eŭropaj infanlibroj en Hinda Unio. Por 
tiu projekto Eŭropa komisiono aprobis al KEL en 2008 
33.349,50 eŭrojn, kiel 50% de la necesaj rimedoj. La 
necesan sumon de pliaj 33.000 eŭroj KEL devas trovi 
en Kroatio. En Čakovec, la ĉefurbo de Departamento 
Međimurska, nun estas trovita la unua ero de la necesa 
mono. KEL atendas decidon pri subteno al la projekto de 
Ministerio pri kulturo kaj de Urba oficejo pri kulturo.

Kial Departamento Međimurska kunfinancas 
la projekton? Čar la kroata libro Wakajtapu tradukota 
bengalen kandre de la EU-projekto, venas el la plumo 
de verkisto Joža Horvat, naskiĝinta en Departamento 
Međimurska, en Kotoriba en 1915.

Dum en Kolkata Malasree Daŝgupta 
esperantigas la bengalan libron Damarucharit tradukota 
kroatan de Domagoj Vidović kaj slovenen de Vinko Ošlak 
(tradukisto italen ankoraŭ ne estas konata), la teamo de 
KEL, Zlatko Tišljar, Vera Rokniĉ kaj Ljerka Stilinoviĉ 
administras la projekton en la oficejo de KEL.

Fotis S. Ŝtimec

EŬROPA KOMISIONO FINANCAS 
ESPERANTON EN BRUSELO!

Eŭropo komisiono aprobis la peton de Eŭropa 
Esperanto-Unio kaj en 2008 per 55.000 eŭroj financas funkciajn 
kostojn de la brusela oficejo de EEU, t.e. oficejajn kostojn kaj 
salajron de unu oficisto. La sumo de 55.000 eŭroj kovras 80% de 
la projekto kadre de Civitanaj aktivecoj, dum 20% EEU devas 
trovi ekster rimedoj de Eŭropa Komisiono. La subvencio venis 
per la laboro de kroata denaska Esperanto-parolanto Maja 
Tišljar kiu, kiel oficisto de EEU kun ties estraro, sukcesis ricevi 
la subvencion, inter 300 diversaj organizaĵoj kandidatiĝintaj.

Zlatko Tišljar

LANĈO DE DOKUMENTA 
ESPERANTO-CENTRO 

EN ĐURĐEVAC
Dokumenta Esperanto-Centro efektive jam funkciiis eĉ 

antaŭ la oficiala lanĉo, kiu okazis en la Universala Kongreso de 
Esperanto en Roterdamo ĉi-jare, ĉar ĝia materialo estis plurmaniere 
uzata dum multaj antaŭaj jaroj La privata kolekto de Esperantujoj, 
kolektita per laboro de multaj unuopaj esperantistoj enlande kaj 
en eksterlando, nur provizore estis nomita Esperanto-kolekto 
Pleadin. Ĉar nepras kaj urĝas kolektado de nia historia materialo, 
kiu senrevene malaperas. Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj ankaŭ 
reale volas helpi la strebojn por ke la kolekto Pleadin fariĝu nacia 
Esperanto-arkivo. Tiucele, en Roterdamo estis disdonitaj reklamiloj 
kun la celo akiri sufiĉan monsumon por konstruigo de aparta 
konstruaĵo en Đurđevac, kie estos lokita jam ege granda kolekto de 
libroj, gazetoj, dokumentoj, fotoj ktp.

Nun jam ekzistas konstrutereno kaj konstrupermeso por 
realigi tiun celon. La konstruajo havos spacon de 120 kvadrataj 
metroj, kaj ĝi estas planita kiel plurcele uzebla kulturcentro de 
kroatiaj esperantistoj

La komenca celo de la kampanjo lanĉita en Roterdamo 
estas provo kolekti minimume 5.000 eŭrojn ĝis somero 2009, al kio 
la posedanto aldonos ankoraŭ 5.000 eŭrojn. Ni invitas vin subteni la 
valoran projekton morale, materie kaj finance. Tiu sumo sufiĉos por 
komenci la konstrulaborojn. Por funkciigi la Dokumentan Esperanto- 
Centron. estas necesa la sumo de minimume 30.000 eŭroj, kiu iom 
post iom kolektiĝos ene de tri sekvaj jaroj.

Kion la Esperanto-movado en Kroatio ricevus per ĝia 
konstruigo? ĉi ricevos plurfunkcian centron kaj eblecon laŭplane 
kaj sisteme konservi la historiajn materialojn por estontaj generacioj, 
prilabori ilin kaj disponigi al eventualaj uzantoj La fina celo de DEĈ 
estas peti regionan aŭ ŝtatan protekton por la kolekto, sed tamen 
restante unuavice je dispono de Esperantaj organizaĵoj kaj unuopuloj 
kiuj bezonos ĝian uzadon. La socia protekto evitigos materiajn 
perdojn kiuj en aliaj societoj kaj kolektoj okazas sen necesa kontrolo.

Pri detaloj de la projekto bonvolu informiĝi en la retejo de 
UZE www.zagreba-esperantisto.hr aŭ petu presitan informilon ĉe: 
UZE, Goljak 43.10000 Zagreb, zagreba.esperantisto@gmail.com

Se vi disponas pri ia ajn materialo rilate Espranton, 
kaj se vi volas donaci aŭ prunti ĝin al DEC, bonvolu kontakti ĝian 
respondeculon: Josip Pleadin, B. Jelačića 138A, 48350 Đurđevac, tel./ 
fakso: 048/811-266, poŝtelefono: 098/248-574, josip.pleadin@gmail. 
com
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La 10a MIRO
Ĉiam mirinda internacia 

renkontiĝo kiun organizas Kroatia 
Esperanto-Junulara Asocio (.KEJA) ĉi
jare okazis en la urbeto Duga Resa inter 
la 2a kaj la 8a de aŭgusto. Multaj jam 
scias ke la mallongigo MIRO signifas 
M... Internacia Renkontiĝo. Ĉar la nomo 
ĉiufoje ŝanĝiĝas, kaj ĉar ĝi ĉi-foje okazis 
en junulargastejo apud la belega rivero 
Mrežnica, oni nomis ĝin "Magiverda".

Tiu ĉi MIRO estis jubilea, kaj 
la 84 partoprenantoj el 20 landoj vere 
pligrandigis la jubileon. La programo 
de la renkontiĝo estis abunda. Okazis 
prelegoj pri alternativaj energifontoj, 
bilingvismo, biologio, renkontiĝoj kaj 
politiko. Oni ankaŭ faris kurson pri la 
kroata lingvo sur bordo de la rivero, 
laborgrupon pri perkutinstrumentoj 
kiu estis amuza kaj ege laŭta kaj 
noktan promenadon por spekti stelojn. 
La amuza programo konsistis el urba 
ludo, riveraj sportoj, frumatena kaj 
nokta naĝado, ĉiutaga trinkejo, gufujo 
kaj novjara festo. Feliĉe, dum la tuta 
renkontiĝo estis suna kaj varma vetero.

Dum la renkontiĝo okazis 
kelkaj gravaj eventoj en kiuj, krom 
esperantistoj, partoprenis ankaŭ loka 
loĝantoj, ekz. la perkutista koncerto 
en la Kultura centro de Duga Resa kaj 
la grandega festo la San de aŭgusto en 
la kono de la junulargastejo. Por tiuj 
du programeroj kaj por la renkontiĝo 
oni povis vidi anoncojn sur grandegaj 
afiŝoj veturante el la direkto de la urbo 
Karlovac.

La programon de la perkutista 
koncerto preparis du junuloj el Svislando,

MIRO ĉi-sezone imponis unue per grandformata afiŝo, kiu 
ornamis la urbeton Duga Resa kaj ties Lernantan domon dum aŭgusto, 
informante ke Esperanto gastas tie. Tian afiŝon havas nur profesiaj 
organizoj - kaj havis ĝin KEJA!

Krome impresis la sukceso per kiu multhoma folklora grupo 
el Generalski Stol inspiris junularon al dancado, kreanta el Esperanta 
festo folkloran feston por surlokuloj kaj gastoj. Ege bone efikis la ideo 
ke la partoprenantaj gastoj kuiriĝu kaj servu siajn manĝaĵojn dum la 
foireska renkontiĝo. Gratulon al la organiza teamo. Tina Tišljar. Kaja 
Farzsky kaj tute aparte al Sanja Damjanić pro novaj ideoj.

Malimpresis kaj zorgigis la fakto ke mankis novaj kroataj 
vizaĝoj inter (eestintoj. La plago internacie konata, jen infektas ankaŭ 
Kroation.

S.Š.

la kvarteto "Boomerang" el Zagrebo kaj 
Kaja Farszky el Vrbovec, prezidantino 
de KEJA. La publiko miris pri la ne tiom 
konata kaj ekzotika muziko.

Duontaga festo la 5an de 
aŭgusto allogis multajn homojn. Ne 
nur urbanoj de Duga Resa, sed ankaŭ 
multaj esperantistoj el Kroatio venis por 
senti la etoson de la jubilea internacia 
renkontiĝo. Dum la programo okazis 
kuirfesto dum kiu ĉiu ricevis manĝaĵon 
el kvar landoj kies receptojn pretigis 
la partoprenantoj de MIRO mem. La 

muzikon prizorgis multnombra kaj 
gaja kultura kaj arta asocio de la urbeto 
Generalski Stol. La publiko dancis kaj 
kantis kune kun ili. Nokte oni festis la 
100-jariĝon de la Esperanta movado 
en Kroatio, la 50-jariĝon de Studenta 
Esperanta Klubo el Zagrebo kaj la 10- 
jariĝon de MIRO eĉ per tri tortoj sur 
kiuj estis skribite ESPERANTO. SEK kaj 
KEJA.

Dum la renkontiĝo plejmulto 
el la partoprenantoj partoprenis en 
kvar ekskursoj. Unu iris vizite al la 
monteto Vinica apud Duga Resa, kiun 
oni organizis omaĝe al MKR. La dua 
ekskurso gladis al la urbeto Ozalj kaj 
urbo Karlovac. La tria ekskurso estis 
remado laŭ la rivero Mrežnica. Kaj la 
kvara estis vizito al kotona industrio de 
Duga Resa.

Ŝajnas, ke al la partoprenantoj 
tre plaĉis la renkontiĝo kaj multaj diris 
ke ili volus, ke MIRO daŭru eĉ pli ol 
ses tagojn. Pli da informoj pri MIRO 
vi trovos ĉe www.keja.hr aŭ vi povas 
legi pri la renkontiĝo el vidpunkto 
de partoprenanto el Pollando Lukasz 
Zebrowski - http://lukiz.wordpress. 
com/2008/09/30/postsomera-reveno-2-a-
parto/#comment-30.

Do, ĉiuj interesiĝantoj aliĝu al 
sekva MIRO kiu okazos de la 2a ĝis la 
8a de aŭgusto 2009 en urbo Čakovec! 
Informojn pri ĝi kaj aliĝilon vi trovos ĉe 
wivw.keja.hr.

Dag Treer
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VILNIUS BRILIS PER ĴURNALISMA KONGRESO
Neforgeseble brilas en 

memoro la Unua tutmonda kongreso 
de esperantistoj - ĵurnalistoj okazinta 
en Vilnius de la 25a ĝis la 30a de majo 
2008 por kiu la organizanto Litova 
Esperanto-Asocio kaj Tutmonda 
Esperantista ĵurnalista Asocio - TEĴA 
trovis partnerojn en Litovia parlamento. 
Litovia registaro, Vilniusa municipo, 
Litovia Ministerio pri eksterlandaj aferoj 
kaj Ministerio pri kulturo de Litovio.

La unika kongreso venigis 
al Litovio 178 personojn rilatantaj al 
ĵurnalismo. Ili venis al Vilnius el 37 
landoj por trakti la temon Internacia 
kultura komunikado - ĵurnalismo kaj 
Esperanto. La temojn per tri sekcioj 
prezentis 56 prelegintoj. Reĝisoris la 
kongresan temon Humphrey Tonkin. 
Akceptis la partoprenintojn la urbestro, 
ĉefministro, parlamentprezidento...

Malofte Esperantaj asocioj 
havas tiajn partnerojn dum siaj aranĝoj.

La Alta protektanto de la 
Kongreso, ĉefministro de Litovio 
Gediminas Kirkilas mesaĝis: "Mi 
esperas, ke esperantistoj ĵurnalistoj 
per siaj vortoj kaj ekzemplo pruvos, ke 
Esperanto estas bonega alternativo, 
ke pli ampleksa disvastiĝo de la lingvo 
instigos interpopolan respekton 
reciprokan al iliaj kulturoj".

Prezidanto de Litovia 
Parlamento atentigis ke Litovio en 2009 
fariĝos la kultura ĉefurbo de Eŭropo, 
samtempe festante miljaron de la uzado 
de litova nomo. La ĉefurbo Vilnius 
aperis kiel ĉefurbo antaŭ 675 jaroj.

Ministro pri eksterlandaj 
aferoj interalie esprimis sian respekton 
por ĉiuj adeptoj de Esperanto, kiuj ĉiam 
zorgis pri disvastigo de la lingvo en 
Litovio, malgraŭ 50 jaroj da malhelpaĵoj 
kaj ĝenoj esprimi liberajn vortojn kaj 
opiniojn.

Ministro pri kulturo salutvorte 
diris: "Esperanto kiel rezulto de 
plurkultura sintezo iĝis valora simbolo 
de popola unuiĝo".

Mi citu el la parolado de 
Humphrey Tonkin:

"Esperanto ja estas granda 
egaliganto inter fortaj kaj malfortaj 
popoloj, inter riĉaj kaj malriĉaj, inter 
tiuj kiuj regas kaj estas regataj. Sekve, 
ne estas surprize, ke ĝuste Litovio, 
lando kiu renovigas sin kaj retrovas sian 
internacian kaj tutmondan profilon, estu 
nia gastiganto por la nuna konferenco. 

Kaj ne estas surprize, ke tio okazas en 
la jaro kiun UN kaj UNESCO deklaris la 
jaro de la lingvoj...

La ĵurnalismo ne estas nur 
skriba-, ankaŭ parolata lingvo ludas 
signifan rolon. Dumjaraj ĝi estas nutrata 
aldone al la fizikaj renkontiĝoj inter 
esperantistoj, ĉefe de la ŝtate subtenataj 
radio-stacioj: Romo, Zagrebo, Varsovio, 
Budapeŝto, Pekino, Havano, Vieno kaj 
Vatikano.

Kelkaj stacioj ankoraŭ restas: 
aliaj ĉesis funkcii; aliaj trovis novajn 
vestojn ĉe la reto. Dank’ al la reto, 

ĈU VI MENDIS LA VORTARON BORČIĆ?
Ekde novembro 2008 la Granda Vortaro Esperanta-Kroata de Lucija

Borčić kostos 320 kn. (420 p)
Abonis la vortaron kaj helpis ĝian eldonon dum la abonperiodo pluraj

membroj el niaj jenaj societoj:
1. Esperanto-Societo „Bude Borjan" 33 ekz.
2. Esperanto-Societo Rijeka 23 ekz.
3. Esperanto-Societo Split 13 ekz.
4. Esperanto-Societo Osijek 7 ekz
5. Individuaj membroj de KEL 6 ekz.
6. Kroata Fervojista Esperanta Asocio 3 ekz.
7. Studenta Esperanto-Klubo 3 ekz
8. Unuiĝo de prelegantoj de Esperanto 1 ekz.
9. Esperanto-Societo Velika Gorica 1 ekz.

10. Kroata Esperanto-Junulara Asocio 4 ekz.
11. Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj 1 ekz.
12. Esperanto-Societo “B. Vančik” Varaždin 1 ekz.

Entute 93 abonoj

Pro abonoj dankas la eldonistoj Sveučilišna knjižara 
ranto-Ligo.

kaj Kroata Espe-

Esperanto kaptis novajn lernantojn, ĉefe 
junajn: ĝi plivastigis sian utiligeblon; ĝi 
pliaktivigis homojn antaŭe nur pasivajn. 
Ĉu la ĵurnalismo esperantista kapablas 
adaptiĝi al tiu nova medio?"

Multo direndas. Mi, 
partopreninto de 22 Universalaj 
Kongresoj kaj 7 IFEF-kongresoj la 
ĵurnalisman kongreson de Litovio povas 
kompari kun neniu alia.

Dankon, Litovio!

Vlado Jurkovic 
Fotis Vlado Jurkoviĉ
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KROATOJ EN INTERNACIA AKADEMIO 
DE LA SCIENCOJ SAN MARINO (AIS)

Ni foliumas la kvinan eldonon de 
Internacia Sciencista Dokumentaro (ISD) de la 
Akademio lnternacia de la Sciencoj (AIS) San 
Marino subtitolita Registro de lu internacilingvaj 
scientistoj konataj al \IS La libro pri ISE) 
ampleksas informojn pri sciencistoj kaj fakuloj 
kun stato ĝis fino eu la jaro 2005. La libro estas 
redaktita de Reinhard Fdssmeier kaj Liana 
1. Tuhvatullina. Sur 325 paĝoj oni prezentas 
strukturon kaj estraron de AIS. inkluzive 
sekciojn laŭ sciencoj samkiel personajn 
informojn pri unuopaj membroj de koncerna 
institucio. La membroj estas dividitaj en kelkaj 
grupoj: plenrajtaj, asociitaj. adjunktoj. ISKanoj 
:1SK estas mallongigo por Intemacia Scienca 
Kolegio;, ITKanoj i.Intemacia Teknika Kolegioj, 
lAKanoj ilnternacia Arta Kolegioj kaj subtenaj 
membroj de AIS Krom tio en la libro estas 
prezentataj membroj de landaj AIS-organizoj 
(AIS Bulgario, AIS Ĉeĥio, AIS Pollando, 
AIS Rumanio, AIS Rusio, AIS Slovakio kaj 
AsSAIS - Asocio subtenanta en San Marino 
la Akademion Intemacian de la Sciencoj. AIS 
San Marino, interalie, havas kontraktojn kun 
kelkaj universitatoj pri kunlaboro (ekzemple, 
en Sibitt, Rumanioj.

En la libro estas prezentitaj necesaj 
detaloj pri specoj kaj reguloj pri membreco. 
Ĉiu membro estas prezentita laŭ koncerna 
kategorio kim siaj bazaj biografiaj informoj, 
laborkampoj). lingvokono. Multaj membroj 
aldone prezentiĝas per listo de publikaĵoj 
nacilingvaj kaj internacilingvaj j Esperantoj. 
Por Esperanto krom adjektivo internacilingva 
kaj mallongigo "e-o" Esperanto), libro kaj 
Akademio ĝenerale uzas mallongigon ILo 
iIntemacia Lingvo) (La mallongigo devenas 
de la unua titoto de la lernolibro el 1887 de L. 
L. Zamenhof. Poste sekvis pseŭdonomo de L.L. 
Zamenhof "Esperanto" kiu estis aplikita por la 
nomo de la lingvo mem.)

Por ni estas interese analizi 
membrojn el Kroatio kaj aliaj detaloj kiuj rilatas 
al kroatoj en AIS. Ekzistas entute, (inkluzive 
forpasintajn membrojn) ok kroatoj en AIS San 
Marino Tiuj estas (ordo laŭ jaro de la naskiĝo):

1 Oton Pancer (naskiĝis en Bugojnu 
1907 -mortisen Zagreb 1994)-honora membro 
(HMdAIS) kaj plenrajta membro (MdAlSi 
doktorigis en fakultato pri agrikulturo Sarajevo, 
kie li estis docento kaj eksterorda profesoro kaj 
poste ekde 1968 orda profesoro en Agrikultura 
fakultato en Zagreba universitato kiel estro de 
la katedro de agrikultura ekonomiko Li ankaŭ 
okupiĝis pri raciigo de laboro en agrikulturo 
(ambaŭ kampojn de sia laboro li specialigis 
en Oxlord kaj VVageningen: Oton Pancer estis 
unu el sep fondintoj de AIS San Marino en la 
jaro 1983. En "Biografio leksikono de kroatiaj 
esperantistoj' de Josip Pleadin pri ĉi-tiu fakto 
estas skribita nenio.

2. Lvo Lapenna (Split 1909 - 
Kopenhago 1987) - plenrajta membro, juristo, 
doktoro pri juro (doktorigis en Zagreb) kaj 
doktoro h. e. pri internaciaj rilatoj (universitato 
Fori Latierdale). En la iaro 1949 li fariĝis 
kunlaboranta membro de tiama Jugoslavia 
Akademio de Sciencoj kaj Artoj. Ekde la jaro 
1955 li estis profesoro pri kompara soveta kaj 
orienteŭropa juro en londona universitato en 
kadro de The London School ol Economics 
and Political Science". Laŭ "Biografio leksikono 
de kroatiaj esperantistoj" en la jaro 1986 Ivo 
Lapenna estis kunfondinto kaj vicprezidanto

Internacia
Sciencista

Dokumentaro

2004 - 2007

Registro de la InternadJfngvaJ scencistoj konataj aH

Akademio

de ia
Sciencoj

Internacia

Kvina eldono 
Stato: 2OŬ5-Q6-3L‘San-Marino

de Internacia Scienca Akademio "Comenius". 
Pri AIS San Marino J. Pleadin nenion 
menciis. Lapenna estas unu el la plej elstaraj 
esperantistoj en la mondo en tuta historio de 
Esperanto

3. Mato Brčić-Kostić (Subotica 
1912) - asociita membro (AMdAIS). diplomiĝis 
en Naturscienca-matematika fakultato en 
Zagreb km en la sama fakultato doktoriĝis 
pri matematiko en la jaro 1953. Li laboris 
preleginte en mezlernejoj kaj matematikon 
en fakultatoj kaj supera lemejo en Subotica, 
Beograd Nov j Sad, Sarajevo. Krom tio li prelegis 
pri astronomio kaj fiziko kiel membro de fakaj 
societoj por matematiko kaj fiziko en areo de 
eksa Jugoslavio. En la jaro 1994 li translokiĝis 
el Serbio (ties regiono Vojvodino) en Kroation. 
Li estas tre aktiva esperantisto en multaj E- 
organizoj, en Kroatio li membriĝis al ES Bude 
Borjan. Ekde 1986 li estas membro de AIS San 
Marino (Pleadin en "Biografia leksikono ..." 
menciis ĉi-tiun fakton). Informoj en libro ne 
enhavas lian lastan restadejon en Zagreb.

4. Vladimir Mužić (Zagreb 1925) 
- plenrajta membro, diplomiĝis en Ekonomika 
fakultato (1948) kaj en Filozofia fakultato (1953) 
en Zagreb. En la jaro 1958 li doktoriĝis kaj en 
1961 li fariĝis docento en Filozofia fakultato. 
Profesoro Mužić trapasis vojon de asistanto al 
orda profesoro, fariĝis dekano kaj prorektoro 
de la Universitato en Zagreb. Li okupiĝis 
pri metodologio de pedagogia espolorado, 
valorigado de edu k-e felti veco kaj k i neme! ika 
kaj futurologia pedagogio. Vladimir Mužić estis 
ankaŭ unu el sep fondintoj de AIS (Pleadin ne 
skribis pri tio en "Biografia leksikono...").

5. Zlatko Tišljar (Zagreb 
1945) - ISKano ekde la jaro 1992. studis la 
germanan lingvon, ĝeneralan lingvistikon kaj 
informadikon en Filozofia fakultato en Zagreb 
kaj poste bakalaŭriĝis kaj magistrigis en AIS 
pri kibernetiko će prezidanto tle AIS profesoro 
Helmar Frank (laŭ Pleadin - informoj en libro 
ISD estas nekompletigita j) Tišljar estis fondinto 
kaj direktoro de lnternacia Kultura Servo iIKS. 
Fondinto de Zagreba metodo por E-lernolibro. 
Li estis tre aktiva esperantisto en Kroatio kaj 

en Jugoslavio, tradukisto, redaktinto de libro] 
kaj siatempe gazeto Tempo . Li organizis 
multajn E-okazajojn, el kiuj elstaras Pupteatra 
lnternacia Festivalo - PIF en Zagrebo. Tišljar 
estas tre serioza profesiulo, elstara esperantisto 
en la motido. Tišljar esploris kaj verkis pri 
(inter) lingvi stikaj kaj sociopolitikaj aspektoj de 
Esperanto, eldoninte kelkajn librojn kaj aliajn 
laboraĵojn En 1991 li translokiĝis al Slovenio 
kaj en Maribor fondis kaj gvidas F. entreprenon 
"Interkulturo

6. Snomenka Štimec Orehovica 
1949) - klasifikita inter adjunktoj, docento, 
samtempe ISKano (ekde 1990) kaj MAdAlS. 
diplomigis en Filozofia fakultato en Zagreb 
pri la gentiana kaj franca lingvoj en 1972. Si 
verkis multajn literaturajn verkojn inovelojn, 
romanojn, teatraĵojn). Kiel konata E-verkistino ŝi 
multe vojaĝis, prelegis, prezentis siajn verkojn. 
Ŝi redaktis verkojn de pluraj verkistoj Štimec 
estas organizinto de multaj E-eventoj, interalie 
literaturaj renkontiĝoj Si gvidis multajn E- 
kursojn kaj estis gastinstruisto pri Esperanto en 
universitatoj Hartford kaj San Francisco. S ino 
Štimec estas ekde 1995 profesia sekretariino 
de Kroata Esperanto-Ligo kaj redaktoro de 
"Tempo". Pri ŝia membreco en AIS Pleadin ne 
skribis en "Biografia leksikono ...".

7. Zlatko Hinšt (Zagreb 1954)
- ISKano ekde la jaro 1986, diplomiĝis en 
Ekonomika fakultato (1977) kaj en Filozofia 
fakultato (1980 - grupoj sociologio kaj filozofio). 
En Filozofia fakultato li magistrigis pri 
sociologio postdiploma studio "Sociaekologio i 
en 1993. Ĉe Ekonomika fakultato en 2002 li 
doktoriĝis fariginte doktoro pri sociaj sciencoj 
surkampe de ekonomiko. Li laboras en Kroataj 
Fervojoj - profesie okupiĝas pri planado, 
analizoj kaj ekonomiko. Rilate E-okupoĵn li 
studas, prelegas kaj verkas pri problemoj de 
fakaj terminologioj kaj temoj (ekonomiaj kaj 
fervojaj terminaroj). Membro de sciencfakoj 
organizoj. Du foje prelegis pri ekonomia 
terminologio dum AIS-sesioj. Informoj en libro 
estas nekompletigitaj, sed kompletigitaj en 
AIS-retejo

8. Neven Kovačić (Zadar 1956) - 
adjunkto (AdAIS), diplomiĝis pri juro en la jaro 
1980, krom tio studis turismikon ĉe Fakultato 
pri ekstera komerco, ambaŭ en Zagreb Unue li 
enposteniĝis kiel juristo kaj poste kiel profesia 
t lii isma aganto. Siatempe li estis kunlaboranto 
de Esperantaj eldsendoj en redakcio de Radio 
Zagreb. Kovačić estas tre aktiv a esperantisto en 
Kroatio kaj eksterlande en pluraj E-organizoj. 
nun aparte en Belgio, kie li loĝas. Li multe 
prelegis kaj publike parolis. Li estas sperta 
parolanto kaj poligloto (komparebla kun 
Lapenna kaj Pancer). Pleadin menciis lian 
laboron en Prezidanta sekretariejo de AIS San 
Marino en Paderborn

Estas interese ke Pleadin en 
"Biografia leksikono ..." mencias ankoraŭ du 
personojn kiel membroj de AIS San Marino, 
sed kies nomoj kaj informoj en kvina eldono 
ISD ne troviĝas. Tio estas:

1 JosipVrančić (Koprivnica 1923)
- universitata profesoro kaj doktoro pri 
artohistorio el Zadar i laŭ Pleadin membro kaj 
preleganto de AIS San Mannol. elstara kroata 
esperantisto, aktiva enlande (KEL ktp) kaj 
eksterlande, kunlaboranto de E-periodaĵoj

2. Antun Šimunić (Đurđevac 1948
- Osijek 1993), magistro, prelegisto
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pri la angla lingvo en Pedagogia Fakultato, 
verkisto, tradukisto, redaktoro de pluraj 
eldonajoj, kunaŭtoro de la vortaro "10.000 
vortoj ”, forpasinta aktivulo de osijeka E-societo 
"Liberiga Stelo".

Por pliaj informoj pri AIS kaj ĝiaj 
aktivecoj vi povas ekscii en la retejo http:// 
www.ais-sanmarino.org/. Klaku al "Anaro 
(ISD)"' aŭ "Nova ISD-datenbanko, plurligvaj 
Ankaŭ pri AIS vi povas ricevi aliajn informojn

kadre de la koncerna retejo. Rilate sciencajn 
temojn vi povas plilarĝigi vian scion legante 
enciklopedion VVikipedia. En kadro de la 
menciita retadreso klaku al AIS en Vikipedio 
aŭ http://eowikipedia.org/wiki/AIS

D-ro Zlatko Hinšt

KROATAJ STUDENTINOJ STUDAS EN UNIVERSITATO 
DE ADAM MICKIEVVICZ EN POZNANO

ZAMENHOF- 
STRATO 
EN LA

Du pliaj studentinoj el Kroatio decidis ekstudi interlingvistikajn studojn en la Universitato de Poznano ekde la septembra sesio 2008 Marija Jerković el Zagrebo kaj Tea Radovanoviĉ el Varaždin Rijeka.Post Judita Rev-Hudeček. kies studoj alproksimiĝas al la fino, jen pliaj du novstudentoj el Kroatio kleriĝantaj en Pollando.Nia redakcio bondeziras al la triopo: per tiu entrepreno nia kroata Movado fariĝas pli klera. La novaj studentinoj jam esploras niajn klubajn bibliotekojn.La Universitato en Poznan pintostaras ĉe klerigo de esperantistoj en la mondo, lasante tiel al Pollando prestiĝan lokon inter universitataj instancoj Pollando meritigis ĉe esperantistoj de la mondo en 2008 tute aparte per Omaĝo al centjariĝo de Universala Esperanto-Asocio, kiun la Pola Parlamento unuanime akceptis fare de siaj deputitoj la 12-an de junio 2008, akcentite ke Esperanto ligas homojn en riĉa kaj valora kulturo, kies fundamenta mesaĝo estas intemacia amikeco kaj universala pacoSur la foto de Tea Radovanoviĉ: Marija Jerković en la klasĉambro de la Poznana Universitato
HUNGARA

Zamenhof-utca estas 
la titolo de la hungarlingva 
traduko de Zamenhof- Strato 
de Roman Dobrzynski. La 
tradukon prizorgis konata
hungara verkisto Istvan
Nemere, kiun Kroata
Esperanto-Ligo engaĝis por 
la proiekto de tradukado 
de la libro Zamenhof-Strato. 
La projekton de tradukado 
lanĉis kaj grandparte financas 
anonima japana sponsoro, 
kiu celis per sia financa helpo 
realigi ĉeĥan kaj slovakan, 
hungaran kaj slovenan kaj 
latvan kaj estonan eldonojn 
de la libro.

La eldonisto de la 
hungara Zamenhof-Strato 
estas Hungarlanda Esperanto- 
Asocio. Lahungara eldono uzis 
por la titolpaĝo la motivon de 
la litova libro Zamenhof-Strato. 
desegnita de Vladimiras 
Beresniovas.

Kroata Esperanto- 
Ligo ankoraŭ klopodas pri la 
latva eldono de Zamenhof- 
Strato.

Ekster la projekto 
prizorgata de KEL, baldaŭ 
en Francio aperos ia franca 
eldono. Post la apero de la 
franca eldono Esperanto- 
Strato legeblos en 11 lingvoj 
de la mondo.

S. Ŝtimec

VODNIKOVA 9 -
428. Davor Klobučar
429. Sava Matetić-Lučić
430. Srećka Bakariĉ
431. Spomenka Ŝtimec
432. Histriko
Post aŭgusto kolektite 
Kolektite 
ekde la jaro 2003 entute

NIA ESTONTA EJO
28,38 eŭrojn

1,39 eŭrojn
13,68 eŭrojn
6,84 eŭrojn

1.000,00 eŭrojn
1. 050,29 eŭrojn.

18.969,43 eŭrojn.

Nia granda kredito en oktobro 2008 reduktigis al 31.717,90 eŭroj

MINISTERIO PRI SCIENCO, KLERIGO KAJ SPORTO SCIIGAS PRI ESPERANTO
Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto turnis sin al Ministerio pri scienco, klerigo kaj sporto de Respubliko Kroatio kun la peto enkonduki Esperanton kiel liberan aktivecon en elementaj lernejoj de departamento Primorsko-goranska. Responde al la peto, la Ministerio sciigas:Konforme a! la Artikolo 35 cie Leĝo pri eduko kaj klerigo en elementaj kaj mezaj lernejoj (Popola Gazeto N-ro 87/08) estas reguligite kePor kontentigi diversajn bezonojn kaj interesojn de gelernantoj lernejoj organizas apartajn eksterlecionajn aktivecojn.La eksterlernejaj aktivecoj estas planataj per lerneja curriculum kaj per la jara plano kaj laborprogramo de instruistoj en la lemejo.La eksterlernejaj aktivecoj ne estas deviga parto de la lernantaj devoj, sed povas esti akceptataj kaj agnoskataj kiel atesto pri plenumo de sindevigoj de gelernantoj.La decido pri enkonduko de prezentitaj programoj, kaj pri ĉiuj aktivecoj okazigataj en iu 

lernejo, konforme al la leĝaro, dependas de la lernejestro. Tial bonvolu turni vin kun viaj proponoj al lernejestroj.
La dokumenton subskribis Jasenka Denović, estro de Fako pri antaŭlerneja eduko kaj elementa 

klerigo.
UPE kunsidis en Rijeka la 4-an de oktobro 2008 kaj traktante pri instruado de Esperanto en 

Kroatio konsideris tiun ĉi dokumenton.
Per tiu dokumento rekonfirmiĝis: se ni disponas pri instruistoj kaj proponas Esperanton al 

lernejoj, lernejaj direktoroj decidas pri enkonduko de Esperanto kiel eksterleciona objekta.

S Ŝtimec
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GEOFFREV SITTON

Kompilis Geoffrey Sutton. 
Enkonduko de Humphrey 
Tonkin. New York. Mondial, 
2008. 728 p. 24 cm.

Anglalingva enciklopedio 
pri la originala Esperanto - 
literaturo. Riĉe dokumentita 
superrigardo pri la originala 
Esperanto-literaturo de post 
la jaro 1887. Multaj kroataj 
aŭtoroj reprezentitaj. Prezo 
per Libroservo de KEL kun 
sendkostoj 350 kn. Kroatlingva 
recenzonto ricevos senpagan 
ekzempleron.

Kroata Esperanto-Ligo invitas siajn membrojn
okaze de cent jaroj de fondiĝo de Unuiĝo de kroataj esperantistoj 

Zagreb, 1908 - 2008
al 

Scienca Simpozio

ESPERANTO KAJ KROATA KULTURA IDENTECO
Filozofski fakultet 

Ivana Lučića 3, Zagreb

La Simpozio okazas sub la Alta Protektado de 
Prezidento de Respubliko Kroatio Stjepan Mesić

Malfermo: vendredon la 7an de novembro 2008 je la 10 h
La simpozio daŭras sabaton la 8an de novembro 2008 de 9hl5 ĝis 19h00

Filatela ekspozicio pri Esperanto kun speciala poŝkarto kaj unuataga koverto!

Prelegas:
D-ro. se. Vinko Brešić, Danijela Drakula, Istvan Erti, Renata Geld, D-ro se. Eldi Grubišić 

Pulišelić, D-ro se. Zlatko Hinšt, Vlado Jurkoviĉ, Davor Klobučar, D-ro Ulrich Lins, 
D-ro.sc. Jozo Marevič, Vjekoslav Morankiĉ, M-ro se. Radenko Milosevic, Kristian Novak, 

D-ro se. Velimir Piškorec, Josip Pleadin, Petaj Radosavljevic, M-ro se. Nikola Rašić, Judita 
Rey-Hudeček, Anđel Starčević, Aleksandra Ščukanec, Ivica Špoljarec, Spomenka Štimec 

M-ro Zlatko Tišljar

La Simpozion financas Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio kaj 
Ministerio pri scienco, klerigo kaj sporto de Respubliko Kroatio.


